	
  

	
  

STRANKA ZA GRAD
Zapisnik s 8. sjednice Malog vijeća
30. lipnja, 2015, Zagreb
PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivan Zelenić, supredsjednik, vijećnik u VGČ Trešnjevka - jug
Iva Kvakić, supredsjednica, vijećnica u VGČ Trnje
Sandro Salopek, pravni savjetnik, vijećnik u VGČ Novi Zagreb - istok
Svibor Jančić, vijećnik u VGČ Maksimir
Kristina Lauš, glavna tajnica
Jelena Šimunović, blagajnica
Igor Hrustić, koordinator medijske grupe

ZAPISNIČAR:
1. Kristina Lauš, glavna tajnica
DNEVNI RED:
1. MJESEČNA EVALUACIJA KOORDINATORA RADNIH TIJELA
2. NAJAVA IZLASKA NA PARLAMENTARNE IZBORE
3. PROMJENA IMENA STRANKE POVODOM IZLASKA NA PARLAMENTARNE
IZBORE
4. SURADNJA SA SRODNIM POLITIČKIM STRANKAMA
5. RADNI ZADACI ZA SLJEDEĆI MJESEC (SRPANJ 2015.)
RAD PO USVOJENOM DNEVNOM REDU:
Ad. 1
Malo vijeće nadalje će se sastajati svakog prvog utorka u mjesecu zbog mogućnosti
cijelovite mjesečne evaluacije rada koordinatora radnih tijela.
Izvještaji i planovi za lipanj se usvajaju, s napomenom da se ubuduće moraju predavati na
službenom obrascu Stranke zbog ujednačenih kriterija evaluacije.
Koordinatori su polovično odradili postavljene ciljeve za lipanj. Za nadolazeće razdoblje
predlaže se postavljanje manjeg broja ciljeva koji su ostvarivi s obzirom na njihove druge
obaveze.
Izvještaji se predaju do posljednje srijede u mjesecu. Planovi koordinatora usvajaju se na
sastancima Malog vijeća.

	
  

	
  

Ad. 2
Stranka će na konferenciji za medije 8. srpnja najaviti izlazak na parlamentarne izbore.
Konferencija za medije održat će se ispred Državnog arhiva, kojem će članovi Stranke
simbolično predati dokument s primjerima loših sadašnjih i prošlih politika u Hrvatskoj.
Supredsjednici Stranke će predstaviti programsko - vrijednosni okvir Stranke te priznati kako
Stranka stoji iza javnih akcija Duga na Ksaveru, Božica pravde ispred Ministarstva
pravosuđa, obješeni poduzetnici ispred Porezne uprave i kampanje za spas obrazovnog
sustava Minimum za kurikulum koje su izvođene kroz protekla dva mjeseca. Tim akcijama
Stranka je pod okriljem nepoznatih počinitelja ukazivala na probleme u državi te dala uvertiru
u svoj programski okvir, kojim će za navedene probleme ponuditi rješenja u suradnji s
građanima. Na konferenciji će najaviti i uključivanje građana u kreiranje finalne verzije
programa Stranke te na izbornu listu Stranke.
Ad. 3
Članovi Malog vijeća slažu se kako za potrebe izlaska na parlamentarne izbore neće
mijenjati ime Stranke.
Ad. 4
Mogućnost suradnje Stranke s drugim inicijativama još uvijek je otvorena i nedefinirana. Na
definiranju će se raditi u narednom razdoblju.
Ad. 5
Temeljne odrednice rada za srpanj:

	
  

•
•
•

konferencija za medije povodom izlaska na nacionalne izbore
planiranje predkampanjskih aktivnosti i javnih akcija
kolektivni godišnji odmor aktivnog članstva 16.7. - 31.7.

